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 « کودک همسری و پیامدهای ناشی از آن »

 ۱۸خواند، سازمان ملل نیز هر نوع ازدواج زیر سالگی را کودک می ۱۸کنوانسیون حقوق کودکان، از تولد تا سن 

سالگی را مرز کودکی دانسته و  ۱۵کند؛ از سوی دیگر سازمان بهداشت جهانی سالگی را ازدواج کودکان تلقی می

کند. بر همین بر همین مبنا ازدواج افرادی که زیر این سن رخ داده باشد را به عنوان ازدواج کودکان قلمداد می

موزامبیک، مالی، بورکینافاسو، سودان جنوبی و  نیجر، چاد، جمهوری آفریقا، بنگالدش، غنا، هایمبنا کشور

ها شوند که به جز بنگالدش تمامی این کشورهمسری در جهان محسوب میکودک کشور با باالترین نرخ ۱۰ ماالوی

در قاره آفریقا هستند، این موضوع از دیرباز در تمامی جوامع خاورمیانه و برخی از نقاط ایران نیز وجود داشته 

 است.

سالگی وارد پیمان  ۱۸کودک همسری نوعی ازدواج رسمی یا غیررسمی است که که در آن فرد پیش از رسیدن به 

سال تمام است و ثبت ازدواج  ۱۵سال تمام و پسر ۱۳شود. سن قانونی ازدواج در ایران برای دختر زناشویی می

 .گیردمیلی کودک و تشخیص دادگاه انجام قبل از رسیدن به این سن، با اجازه و

ست سال بوده، این در حالی ۱۸های کشور مربوط به ازدواج دختران زیر ازدواجدرصد  ۱۷بر اساس جدیدترین آمار 

 .های ثبت شده در دوران کودکی استکه این آمار تنها آمار ازدواج
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 با  سال است، اما ۱۵سال و برای پسران  ۱۳قانون مدنی، سن ازدواج برای دختران  ۱۰۴۱در ایران براساس ماده 

جازه داده است که ازدواج کنند. این شرایط شامل ا شده یاد سنین از ترکم افراد به گذارقانون شرایطی، رعایت

سالگی بود، اما پس  ۹، سن ازدواج برای دختر ۱۳۸۱رضایت والدین، مصلحت طفل و اجازه دادگاه است. تا سال 

 سال افزایش پیدا کرد. ۱۳از آن، طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، سن ازدواج دختر به 

شوند که عمده سال وارد مقوله ازدواج می ۱۵ها هزار کودک زیر سن های رسمی در ایران ساالنه دهبراساس آمار

 ۴۳بیش از  ۱۳۸۸ایت از حقوق کودکان در سال تأثیرات منفی آن بر روی دختران است، براساس آمار انجمن حم

 اند.سال وارد پیوند ازدواج شده ۱۵دختر ایرانی زیر  ۴۵۰هزار و 

 ۱۰خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و اصفهان طی 

های اخیر کاهش ها که طی سالاند. این ازدواجتههای ثبت شده در سنین پایین را داشین ازدواجتربیشسال اخیر 

 خود پی در هاازدواج این از یک هر. است قومی، فرهنگی و اقتصادی هایمحسوسی داشته است، دارای ریشه

 کودکان افزایش بلوچستان و سیستان مانند نقاطی در تبعات این از یکی آورد،می وجود به را مضاعفی مشکالت

ها به دلیل تخطی از قوانین موجود، ثبت نشده و کودکانی که در اثر شناسنامه است، چرا که اغلب این ازدواجبی

شناسنامه بودن نیز در هر کشوری محرومیت از هر توانند شناسنامه بگیرند و بیآیند نمیها به دنیا میاین ازدواج

 این افراد فاقد هویت رسمی هستند. ،اسچرا که از اس ،نوع خدمت اجتماعی را به دنبال دارد

کنند. برای مثال ی، اقتصادی و فرهنگی جست و جو میکارشناسان دالیل کودک همسری را در امور اجتماع 

پولی بابت  ،ها معموال برای ازدواج دخترانشاندانند به این صورت که خانوادهترین عامل اقتصادی را فقر میمهم

کند، های خانوار کم میدر سنین کودکی نه تنها از هزینه کنند. بنابراین ازدواج دخترمیمهریه و شیربها و... مطالبه 

توان ر زمینه علل اجتماعی و فرهنگی میکند. دتصادی نیز برای خانواده فراهم میبلکه سود و منفعت مادی و اق

ادی برخوردار نیست والدین اشاره کرد. برای مثال در مناطقی که دختر از امنیت زی موبحث سنت، عرف و رسبه 

های جنسیتی کنند. عالوه بر سنت و عرف، کلیشهکنند از طریق ازدواج در سنین پایین از وی حفاظت سعی می

شود مردانی در سنین باال مایل ان سبب میو فرمانبردانه به دختر های جنسیتیز در این زمینه موثر هستند. نگاهنی

 .ها استای از پیامدها و آسیبنتیجه این امر به وجود آمدن پارهکه  ،به ازدواج دختران کم سن باشند

 .شودمی اشارهادامه به مواردی از این پیامدها در 

 رحمهای مقاربتی و سرطان دهانهپذیری در برابر بیماریآسیب 

های مقاربتی هستند. به بیماری شان مستعد ابتالرایط فیزیکی بدنتر به خاطر شپاییندختران در سنین 

کننده ندارد و در سنین کم، به های حفاظتهای واژن و دهانه رحم دختران در سنین پایین، سلولسلول
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از پسران است.  تربیشدر دختران  HIV بیند. بر طبق آمار، احتمال آلودگی به ویروسراحتی آسیب می

 ۱۰ین آمار پسران آلوده تربیشکه است. در حالی ۲۴تا  ۱۵دختران در سن  ین آمار ابتالتربیش چنینهم

سال بعد از این سنین است. بنابراین، در صورتی که دختران در سن کم ازدواج کنند و همسرشان آلوده به 

 .است تربیشهای مقاربتی باشد، احتمال آلوده شدن یا دیگر بیماری HIV ویروس

توانند انواع مختلفی از سرطان به خصوص سرطان دهانه یا پاپیلومای انسانی می HPV انواع خاصی از ویروس

ازدواج با همسری که در گذشته شرکای جنسی  »به سرطان دهانه رحم،  را ایجاد کنند. دالیل شایع ابتالرحم 

اجتماعی پایین و دسترسی کم به -سطح وضعیت اقتصادی »، « ازدواج کردن در کودکی »، « متعددی داشته

 .است « خدمات مراقبت بهداشتی

از  تربیشسال، ۱۵از  ترکمعوارضی مانند فشار خون بارداری، عفونت خون در بارداری و خونریزی در زنان جوان 

دهد. به طور ها را در خطر مرگ قرار میآن تربیشاند و این عوارض دهزنانی است که در بیست سالگی ازدواج کر

 .از زنان بالغ با خطر مرگ و میر مواجه هستند تربیشکل مادران باردار زیر بیست سال، 

اند که خطر به دنیا آوردن نوزادان با وزن کم و نارس و مرگ و میر نوزادان در زنان به عالوه؛ مطالعات نشان داده

در  ( سال ۵زیر  )است. حتی اگر نوزادان در سال اول زنده بمانند، میزان مرگ و میر کودکان  تربیشسال، ۱۸زیر 

به دلیل عدم بلوغ عاطفی و جسمی، تغذیه نامناسب، عدم  مادران جوان باالتر است. به طور کلی، مادران جوان

در معرض خطر مرگ  تربیشهای عفونی، خطر ابتال به بیماری چنینهمدسترسی به خدمات باروری و اجتماعی و 

 .و میر نوزادان خود هستند

توانند درباره مسائل میگیری و مهارت والدینی کافی ندارند. زنان جوان نعالوه بر این، مادران جوان مهارت تصمیم

گیری ندارند. همسر و خانواده همسرانشان های بهداشتی خود تصمیم بگیرند و توانایی تصمیممربوط به مراقبت

 .کنندها دخالت میهای آنگیریدر تصمیم

 های روانی و عاطفیآسیب 

ثیرات مخرب ازدواج کودک است. در واقع با چنین ازدواجی، کودک به نوعی از اروانی و عاطفی یکی از ت آثار سو

ولیت زندگی نیز ودوستانش قطع شده و از دیگر سو مسدوران کودکی خود فاصله گرفته و ارتباطش با خانواده و 

یدایش این امر منجر به پکه شود و فعالیتش محدود به امور خانه و بچه داری خواهد شد، مزید بر علت می

 کودکان به دلیل عدم تحمل شرایط نابرابر و ناتوانی در قدرت حل  چنینهمشود. افسردگی و اضطراب در وی می
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چنین اعمالی در زنانی  تربیشکنند که کشی و یا کشتن همسر را انتخاب میفرار از خانه، خود مشکالت، معموال

 .رو هستندگو رو به گفت ودر ر مالی و مهارت مشهود است که با فق

دیگر توانند با یکگیرد که به همین علت نمیمی صورت بالغ فرد با سال و سن کم دختر ازدواج از طرفی عموما 

ها متفاوت است و رابطه زن و شوهری شبیه رابطه گفتگو کرده و زندگی خود را با تفاهم پیش ببرند چرا که دیدگاه

 د.شومیپدر و فرزندی 

 علیه زنان های خانگیافزایش خشونت 

وابط جنسی استفاده و ر در معرض خشونت خانگی، سو تربیشکنند، که زودتر از سن قانونی ازدواج میدخترانی 

 تربیشها را تواند آنگیری در امور، می، عدم آموزش، عدم مشارکت و تصمیمای که سناجباری هستند، به گونه

کند. چنین کودکانی اصوال خشونت تا بزرگسالی ادامه پیدا میاستفاده قرار دهد که این  سو در معرض خشونت و

قادر هستند با شوهرانشان  ترکمدیگر دارند، شوند که با عنایت به اختالف سنی که با یکهلی میاهمسر مردان مت

صحبت کنند و در مورد مسائل خانواده تصمیم بگیرند و از سالمت و تندرستی خودشان محافظت کنند، به ویژه 

 .نمایان است تربیشاولین رابطه جنسی، این خشونت  در

 محرومیت از تحصیل 

سفانه اینش و آگاهی کودکان دارد، اما متنقش محوری در بالندگی و ارتقای ب محرومیت از آموزش و تحصیل

موزش تردید آرود. بیمیت از تحصیل و آموزش به شمار میثری در محروودیده ازدواج زودرس عامل شایع و مپ

گیری، لذت بردن از ارتباطات مثبت تصمیمها، توانایی اعتماد به نفس و قدرت مطلوب، به رشد دانش و مهارت

کند. تحقیقات نشان د بهداشت و رفاه در زندگی کمک میو سالم و در نهایت یک انتخاب آگاهانه در مور

دهند، زیرا از فواید زندان شان اهمیت میبه آموزش فر ترکمدهند، مادرانی که ازدواج زودرس داشته اند، می

سطح تحصیل  کهاینقادرند کودکانشان را حمایت کنند، به دلیل  ترکم چنینهماطالع دارند.  ترکمتحصیل 

 .کنندنیز زودتر از حد معمول ازدواج میبه تبع کودکانشان  پایینی دارند

 ایگونه به دارد، وجود س و تحصیالت پایین ارتباط چه به خوبی مشهود است این است که میان ازدواج زودرآن

ان و نگهداری ولیت خانوادگی، زایمورسمی به دلیل مستران به آموزش رسمی و غیردخ دسترسی ازدواج، از پس که

رانشان با ازدواج خانه را ترک ها، والدینی که دختفرهنگ تربیششود. از دیگر سو مطابق کودک و... محدود می

ایان ذکر است که دهند، بر این اساس شری برای تحصیل فرزندشان نشان نمیگذاتمایلی به سرمایه کنند،می

های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، به تربیت و آموزش افراد آن ای از جنبهپیشرفت هر جامعه

جامعه از دوران کودکی به ویژه از سنین پایین، بستگی دارد، ولی ترک تحصیل کودکان نیز اگر در پی ازدواج 
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کند، باز و در نتیجه به رشد جامعه کمک می ای که به رشدشانصیتیهای شخزودهنگام باشد، آنان را از ویژگی

ری ویل از دست دادن توان افزایش بهرهه دلهای سنگین، بها باعث تحمیل هزینهاین کاستی چنینهمدارد. می

 .شوددرآمد و بهبود کیفیت زندگی می

افزایش خشونت علیه زنان به ویژه کودک همسران، عدم اراده برای اداره زندگی، افزایش طالق، انزوا و افزایش 

ان ادامه تحصیل، پذیری نامناسب، عدم امکروانی، افسردگی به دلیل جدا شدن از همساالن خود، جامعه یهاتنش

های مکرر به دلیل نبود آمادگی جسمی برای حاملگی ها و سقطهای روحی و جسمی ویرانگر در اثر زایمانآسیب

 و در برخی از موارد خودکشی و قتل همسر نیز از جمله عواقب کودک همسری است.

 

طالق کشیده شده است، این طالق کودک بیوگی نیز از جمله دیگر عواقب ازدواج کودکانی است که زندگی آنان به 

ساز بوده و عموما، چون مسالهکشاند. طالق به شدت های دیگر پس از آن میعموما آنان را به فقر و شاید آسیب

 ی برای زندگی برخوردار هستند.ترکمهای اند از مهارتتری نسبت به شوهران خود داشتهدختران سن پایین

 

 تبعات کودک همسری برای پسران

شود که وقتی یک پسر مجبور می صورت عرفیراه دارد. بهکودک همسری برای پسران هم تبعات سختی را به هم

آوری کند و تن به کارهای سختی بدهد. پسران هم در سنین پایین زندگی را بر عهده بگیرد باید نانولیت ومس

 .شودها میخانه، زن و فرزندان از سوی آنآمادگی قبول چنین بار سنگینی را ندارند و نتیجه این امر ترک کردن 

سالگی را معیاری برای کودکی تلقی  ۱۸یا  ۱۵های مختلف سنین المللی و کشورهای بیناگرچه بسیاری از نهاد

ر ها رسیدن به یک آستانه بیولوژیکی و جسمی بدون احتساب سن قانونی معیااند، اما در بسیاری از کشورکرده

 شود.های زناشویی محسوب میولیتوو پذیرش مس آمادگی برای ازدواج

 

 های ازدواج کودکان در ایرانریشه

 نقش و بوده همسری کودک پدیده رواج بر اثرگذار عمده عامل یک خاورمیانه در ویژه به جوامع از بسیاری در فقر

دهند، کم د میخو کودکان ازدواج به تن که هاخانواده از بسیاری در دارد، آن گسترش یا تداوم در زیادی بسیار

کردن یک بار اضافی از دوش اقتصاد خانواده، یا کمک به افزایش درآمد خانواده از طریق ازدواج با افرادی ثروتمند 
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های تحصیلی در نقاط محروم و عمده دالیل این دست از ازدواج است. از سوی دیگر با در نظر گرفتن محدودیت

 شود.ها از سوی والدین یا خود کودک به عنوان گزینه عقالنی دیده میوع ازدواجهای شغلی، این نعدم وجود فرصت

 

 حاکم و هوا گرمای دلیل به کشور جنوبی مناطق از برخی در ، گرمسیر اقلیم در زودهنگام رسیدن به بلوغ جسمی

س رسیده و زودر بلوغ به ایران نقاط سایر در معمول حد از زودتر پسران و دختران از بسیاری استوایی هوای بودن

کنند، به همین دلیل این جوامع از دیرباز ازدواج افراد در سنین پایین به لحاظ جسمی آمادگی ازدواج را پیدا می

هایی مانند هرمزگان و خوزستان که اقلیم گرمسیر اند. این موضوع در استانرا قبول داشته و از آن استقبال کرده

زیاد است. این موضوع تا کنون برای این مناطق به لحاظ اجتماعی مشکلی ایجاد شوند بسیار ایران را شامل می

 شود.های زودهنگام در این مناطق به ویژه برای دختران نمیهای ازدواجنکرده است؛ اما کسی منکر پیامد

 

اتحاد، مودت و ، دو طایفه، دو ایل و خاندان پادشاهی دو کشور عاملی برای ازدواج بین دو خانوادهدر گذشته 

ها و به دوستی بود که در طول تاریخ در بسیاری از نقاط جهان انجام شده است. برخی از این رسوم در طی زمان

چنان در میان برخی اقوام اند، اما برخی از این رسوم همرنگ شدهفراخور تغییر چهره جهان از بین رفته یا کم

 شود.های کودکان نیز محسوب میزدواجایرانی وجود دارد، که یکی از عوامل اصلی ا

 

میان  خونریزی و جنگ پایان یا و خواهیخون به دادن پایان برای که است رسومی جمله از بس خین یا خون بس

دختر فرد قاتل یا دختر یکی  شود، بر این اساس معموالجام میدو طایفه یا خانواده در میان برخی طوایف ایرانی ان

گونه آید تا غائله پایان یابد، در این نوع رسم هیچرا به عقد پسر مقتول یا اقوام نزدیک او درمی از بستگان نزدیک او

اند باید اجرا شود. دختری که با خون چه سران طوایف تصویب کردهگیرد و آنمشورتی با دختر یا پسر صورت نمی

ین حقوق معمول ترکمهمسر قرار داشته و از رود، در زندگی خود همیشه مورد آزار خانواده بس به خانه شوهر می

 .  بهره استنیز، بی

در نوع دیگری از خون بس که در میان اعراب وجود دارد، چهار زن از طایفه قاتل به طایفه مقتول داده شده که از 

قیه طایفه داده شود، در این نوع ازدواج یک زن به خانواده مقتول و سه زن دیگر به بها به عنوان دیه یاد میاین زن

نام دارد که حق و حقوق چندانی از جمله حق طالق و  « فصیله »رود بس میشود. زنی که به عنوان خونمی

بس حتی ممکن است دختری که به شود. در خونای تعیین میشیربها ندارد و تنها از طرف شوهر برای او مهریه

 .درآورند مقتول خانواده عقد به را او رسید، بلوغ سن به وقتی که شوندمی متعهد و باشد ساله یک دهندبها میخون



 دی دی   ِ راز
      

7 
 

 

شود، بر این اساس از اقوام انجام می برخی میان در که است رسومی دیگر جمله از نیز زن به زن یا ایازدواج مبادله

یاورد، در این رسم پسری که قصد ازدواج با یک دختر را دارد، باید خواهر خود را نیز به عقد برادر عروس خود در ب

 گیرد.سن دختر یا رضایت وی به هیچ وجه مورد توجه قرار نمی

 

های فامیل ، شیرینی خورده بودن دختر یا اسم کردن وی در حین تولد برای یکی از پسرازدواج ترتیب داده شده

له این رسوم است، در شود نیز از جمکه در برخی از نقاط از آن به ناف بریدن به نیت ازدواج با یک پسر یاد می

ها انجام شده، نقشی ندارند. این مورد نه دختر و نه پسر برای بله گفتن به این پیمان و تعهدی که از سوی خانواده

 دهند.عموما خانواده برای عمل به قول خود نسبت به ازدواج فرزندان در سنین کودکی رضایت می

 

 در که هاییازدواج تمامی اگرچه شود،می محسوب کودکی سنین در ازدواج هایریشه از دیگر یکی ازدواج اجباری

گونه که از نام ع ازدواج هماننو این در خاص طور به اما شوند،می محسوب اجباری ازدواج شد، پرداخته آن به باال

گیرند. م میآن نیز پیدا است، پدر، مادر، برادر یا طایفه برای دختر یا پسری که هنوز در سنین کودکی هستند تصمی

دهند، بسیاری از عموما این افراد برای این نوع ازدواج از توجیهات مختلف استفاده کرده و آن را مشروع جلوه می

رغم تجربه ناخوشایند به ازدواج فرزندان خود در همین سنین این افراد خود در سنین پایین ازدواج کرده و علی

فظ عصمت فرزندان و نیز گسترش خانواده یکی دیگر از دالیل این دهند، عدم آلوده شدن به گناه، حرضایت می

های دینی یا رسوم صدر اسالم را مبنای این ها دیدگاهازدواج است. برخی از این افراد برای این نوع ازدواجنوع 

 گیرند، که عموما برداشت غلطی از اسالم است.ازدواج در نظر می

 

نیز یکی از عواملی است که نرخ ازدواج کودکان را به ویژه  مانند طالق، اعتیاد و ... های اجتماعیآسیب بسیاری از

های اخیر باال برده است. معتادان متجاهری که دیگر توان اداره کردن زندگی خود و خانواده را ندارند، در این سال

نگام دختر خردسال خود با های خود حاضر به ازدواج زودهمعموال برای جبران کمبود مالی یا پرداخت بدهی

شود، اما آسیب شوند. هر چند این نوع ازدواج نیز به نوعی ازدواج اجباری محسوب میافرادی در همان دایره می

 های کودکان است.از دیگر ازدواج تربیشآن به مراتب بسیار 
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کودک همسری است که  های اقلیمی، طبیعی، جنگ و مهاجرت از جمله دیگر دالیلعوامل دیگری مانند بحران

 ها برای ایران به کار برد.توان آندر بسیاری از نقاط جهان وجود دارد، اما نمی

 

 راه حل چیست؟ 

 

   «همسرانکودک«  شماریتمام 

هایی دقیق ت باید ما دادههمسری در ایران چگونه اسکه روشن شود، وضعیت کودکقبل از هر چیز برای آن

توان بر اساس حدس و گمان حرف زد و تحلیل ارایه داد. در حال حاضر باره در اختیار داشته باشیم. نمیدر این

ترین مسوولیتی که هم جامعه مدنی و رو مهمهای عمومی اطمینان کرد. از همینسرشماری توان به دادهنمی

مادرها در همسرها و کودکز کودکا « شماریتمام »هم دستگاه اداری بر عهده دارد، این است که باید یک 

ها را بررسی کرد. در این گام اقدام توان پیامدهای این ازدواجکشور انجام شود. در این صورت است که می

طوری که وضع زندگی بان مستقل تعیین شود بهههمسرها یک دیدبعدی این است که برای هر یک از کودک

رد بررسی و پایش قرار گیرد، چرا که بلوغ ابعاد مختلفی دارد و باید ها موزناشویی، فرزندآوری، تغذیه و... آن

هاست، شناسایی شوند. برای هر یک از این هایی که متوجه آنبانی شوند تا آسیبهطور جدی این افراد دیدبه

 .حل خاص خودشان تعیین شودافراد هم راه

 اصالح قانون 

تابد مثل هند ای قوانین را برنمیهای قومی و قبیلهسنتدر برخی کشورها قوانین خیلی امروزی هستند، اما 

و پاکستان. در برخی کشورها مثل ما هم جامعه ظرفیت الزم را دارد اما قوانین نامناسب هستند. کاری که باید 

سالگی مبنا  ۱۸نامه حقوق کودک و سن در کشور ما انجام شود، اصالح قانون به نحوی است که متن پیمان

هایی از آن تاکنون مورد غفلت نامه را پذیرفته اما اجرا و عمومی کردن بخشپیمان ۷۳ایران در سال  قرار گیرد.

نامه را عمومی کنیم قرار گرفته است. اگر قرار است تالشی در سطح اجتماعی انجام دهیم باید موازین پیمان

 و در سطح گسترده آن را به همگان آموزش دهیم. 

سیم که حتی اگر پدری خواست فرزندش را در سن پایین مجبور به ازدواج کند، یعنی باید به وضعیتی بر

ها و فعاالن اجتماعی در این باره دخالت کنند و جلوی آن را بگیرند، کاری که در ها و همسایهکالسیهم
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هایی که کودکان آنان در سن افتد. از طرف دیگر بسیاری از خانوادهکشورهای همسایه ما هم بعضا اتفاق می

و به طمع اقتصادی این کار  « شیربها »کنند در واقع به دلیل فقر اقتصادی در مقابل دریافت پایین ازدواج می

گسترده با فقر مبارزه کنیم. باید توانمندسازی فروشند. ما باید در سطح شان را میکنند و در واقع فرزندانرا می

 .شان مستعد ازدواج در سنین پایین هستند در دستور کار قرار گیردهایی که فرزنداناقتصادی خانواده

 رسانی گستردهاطالع 

شود. یعنی کند و خبرساز میمی های اجتماعی درزلیل گسترش شبکهر از چندی هم ازدواج کودکان به ده

ها شوند و بر اثر انتشار در رسانهای میها رسانهها در کشور ما وجود دارد و تنها برخی از آنشمار این ازدواج

شود. برای جلوگیری از این حاصل نمی فتند اما در اصل موضوع تغییریوممکن است برای مدتی به تعویق بی

ای گیرانه ایفا کنند تا هیچ پدری در مناسبات قبیلهرسانی گسترده نقش پیشها باید با اطالعوضعیت رسانه

ها های دقیق تحلیلی از مناطق مختلف کشور و بازتاب پیامدهای این ازدواجنتواند چنین کند. انتشار گزارش

 .زمینه آگاه کند تواند جامعه را در اینمی
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